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Het archief als zelfportret
Met zijn hoofd licht achterover gekanteld, kijkt hij uitdagend de camera in. Zijn karakteristieke snor wordt door z'n lippen gevormd
tot driehoek en de puntige oren houden het geheel in balans. Zijn wang en kin zijn bedekt met klodders was ter voorbereiding van
het masker dat beeldhouwster Netty Dagevos enkele ogenblikken later van hem zal maken. Ondanks de brutale blik in zijn ogen, is
zijn uitstraling vriendelijk en charmant. Alsof hij ieder moment kan gaan glimlachen.
Een goed portret geelt de kijker het gevoel
dat hil olzij de afgebeelde persoon iets beter leert l<ennen. In dit geval fotograafCor
Jarir-rg. De Ar-r-rsterdammer in hart en nieren bracht zijn jeugd door op Witter.rburg,
een van de drie Oostelijke Eilander.r in
Amsterdam. Tijdens zijn r-r-ri Iitai re dier-rstperiode kwan-r hij per toeval in aanraking

lotografie. Door gebrel< aan techniek
waren zijn eerste loto's, gemaakt trlet een
ir-ret

eer-rvor-rdige boxcamera, vrij abstract. Met
vallen en opstaan maakte hij zicl-r het
vak meester. Zijn foto's van de roerige en
rebelse acties in Amsterdarn in de jaren
zestig en zeventig gingen de l.rele wereld

over. Het'Magische Registreeroog' van Cor
Jarir-rg, zijn 'Magic Eye', zette Amsterdam

als'rnagies sentrun'op de kaart.
Bovengenoemd portret is onderdeel van
het negatievenarchiefdat Jaring vlak voor
zijn overlijden in 2013 overdroeg aan het
Stadsalch ief Amsterdam. Ter voorbereiding van de tentoonstelling Cor J aring foto grad waarin het roemruchte decennium
1965-1975 centraal staat, is eer.r deel van de
negatieven nauwkeurig bestudeerd onder
leiding van conservator Anneke van Veen.
Tijdens dit onderzoek kwam aan het licht
dat Jarirrgopvallend vaal< op zijn eigen

negatieven zicl-rtbaar is en dit zijn lang niet
allerr-raal zel fport

re t te r-r. M et a ndere wo orden, het arcl-rief bevat ook werk van andere
fotogralen. Deze ontdekking onthult veel
over Jarings motieven voor het samenstel-

len van zijn archief.
Geen toeschouwer, maar deelnemer
'je moet gewoon een paar foto's van mij
nemen.''Van jou? Waarvoor.' Hij zegt:
'Doe dat nolr maar, want rrret nij heb je
de toekomst. Dan ben je alle persn'russen te glad af. Volger.rd jaar gaan er gekke
dinger-r gebeuren in Amsterdarn. Het
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86.003. Portret van Cor Jar ng, w ens gez cht is geprepareerd voor het mal<en van een masker door beeldhouwster Netty Dagevos, r966
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een van de gel<ste steden van de wereld'.1
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In 1964 ontmoette Jaring de charismatische'anti-rookmagiër' Robert
Jasper Grootveld in café Reynders. Zijn
eenmanskruistocht tegen de tabaksindustrie en de verslaafde consument,
resulteerde in wekelijkse happenings
voor een gigantisch publiek bij het
Lieverdje op het Spui. Onafgebroken
rende hij cirkels om het beeldje terwijl
hij, al dan niet in kostuun, onvermoeid
de antirook-mantra herhaalde:'Uche,
uche, uche'.

Al snel kwam Provo op en mengde
deze beweging zich in de l.rappenings

bij het lieverdje. Dar-rkzij zijn vriendschap met de belangrijkste Provo's,
genoot laring een voorl<eursposirie ten
bpzichte var-r andere lotografen. Als er
iets gir-rg gebeuren, werd hij persoonlijk gebeld. Zowel Grootveld als Provo
zocht naar publiciteit en de foto's van
Jarir.rg kwarnen daarbij goed van pas.
Zijn fotoreportage van provo's die rookbommen in elkaar zetten ter voorbe-

reiding van het huwelijk tussen Beatrix
en Claus op 10 maart 1966, zorgde voor
internationale aandacht. Bombes au
pays calnte,was de titel waaronder het
Franse tijdscl-rriftParis Match de foto's
publiceerde.'z Amsterdam werd wereldwijd bekend als'magies sentrurl'.

Tijdens zo'n spraakmakende gebeurtenis kon Cor er sorns flink op los l<likken. ln het archiefzijn de negatiefstroken veelal verdeeld over verschillende

insteekvellen. Toch is het mogelijk om,
met een beetje moeite, vaak volledige
u filmroller-r te reconstrueren. H ieruit
i blijkt dat Jaring meer dan eens de laatste beelden op zijn rol vulde met één of
ë0 twee privéloto's, gemaakt ir-r huiselijke
o slerer-r. Het kan dus zornaar voorl<ort
men dat een 6x6 filmrol rnet beelden
.é
c van eeu rrachtelijke happerr irrg van
e
N
Robert Jasper Grootveld op het Spui,
!
'-áG ool( een zelfportret van Jaring in een
ovalen spiegel bevat (zie alb. 86.004).
:m Deze verrnenging van publiek en privé,
straat en huis, getuigt van de mate
ru
ba waarin
Jarir-rg zich verbonden voelde
1)
met
de
figuren
en gebeurtenissen die
o
èD
hij lotografeerde.
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Opvallend zijn ook de negar ieverr
waarop Jari r-rgs onmiskenbare scha-

duw zichtbaar is aan de onderkant van
het beeld. lijn ronde kop mer opzij
piepende oren en de camera in zijn
handen, zijn nog net te onderscheider-r.
De ene keer valt zijn schaduw op een
van de afgebeelde personen, de andere
keer op de geasfalteerde weg voor hem
(zie afb. 86.005 en 86.006). Eind jarer-r
zestig experimenteerde ook de Amerikaanse straatfotograaf Lee Friedlander
met deze vorm van zelfrepresentatie. In
zijn boek Sefp ortrait uit 1970 publiceerde hij het resultaat, een fotoserie
waarin zijn eigen schaduw een grote
rol speelt.3 Opvallend is dat Friedlanders schaduw op veel beelden voor een
dreigende sleer zorgt. De schaduw van
laring doet dat helernaal niet, inregendeel. Het laat Jaring op een subtiele
manier letterlijk onderdeel worden van
l.r et gefotograleerde tafereel. Visueel
wordt duidelijk wat Jaring altijd riep:
hii stond niet aan de zijlijn, madr wAS
een deelnemer van het 'gebeuren'.
De andere fotograaf
Het is zaterdagavond 14 augustus 1965
al s anti-rool<magiër Robert Jasper
Grootveld wordt vergezeld door eer-r
flink publiek op het Spui.'Laten de
deelnemers aan de happening het
katholiel<e voorbeeld volgen en langs
de irnaginaire rnagiese cirkel om het
Lieverdje een omgang houden', luidde
de aankondigingvan deze specifieke

l-rappening.a De avond verloopt anders
dan gehoopt. De politiegrijpr in en arresteert onder anderen provo's Anthon
Beeke en Rob Stolk. Onder de omstanders bevindt zich Cor faring (met zijr-r
karakteristieke snor), die geen weet
lijkt te hebben van de carneralens die
op dat moment op herr is gericht (zie
afb. 86.007).

Het archiefbevat een aantal beelden
waar faring, na enig speurwerk, op te
ontdekken is. Dit roept vragen op als:
wie is de maker en hoe is dit negatief in
l-ret archief van Jaring beland? De originele insteekvellen en contactafdrukken bleken de sleutel tot de oplossir-rg
te zijn. Meermalen stonden daar de
initialen H.W. of H.Wó op en eenmaal
zelfs een stempel met de naam Hans
Wóhlken en een adres inAmsterdam.
Met behulp van cle woningl<aart van

86.oo4. Cor Jaring. Happening van Provo met Robert Jasper
Grootveld, Maarten Visser en Rob Sto k bij het Lieverdje en een
ze

fportret van Corjaring in een ova en spiege, september

r965

dat adres er-r l-ret digitale teleloonboek werd
Wóhlken snel opgespoord. Hij vertelde een
vriend en collega-lotograafvan Jaring te
zijn. Hun paden kruisten geregeld tussen
t965 en 1967. Beide fotografen konden een
telefoontje verwachten van de provo's als er
iets ginggebeuren. Ter plekke liepen ze elkaar soms tegen het lijf bij l-ret fotograferen.
Sorls werkten ze schouder aan schouder, de
andere keer nadrukkelijkvanuit een andere
hoek. Zocloende zijn ze soms zichtbaar op
elkaars beeld.

stige generaties. Dit archief, dat een visuele
getuigenis van een roerige, maar magische
periode is, achtte faring'completer' met
het werk van zijn collega Hans Wóhlken en
minimaal één andere onbekende fotograaL
Het werk van beide fotografen vult elkaar
dan ook aan en verrijkt onze kennis over
hoe fotografen toen werkten. Met andere
woorden, de foto's zijn vooral gemaakt met
een gebruiks- en historisch doel.

Het archief als zelfportret
portret geefde kijker het gevoel
dat hij ofzii de afgebeelde persoon iets beter
leert kennen. Dat de foto op een ofandere
manier iets onthult. Datzellde geldt voor
een archiefals geheel: ook dat onthult iets
over zijn maker en beheerder. In het geval
Een goed

86.oo5. Cor Jaring. Hippies tijdens 'Summer of love'

in het Vonde park te Amsterdam,ry67

In het najaar van 1967 stopte Wóhlken met
fotograferen. Hij verkocht zij r.r don kere-kamerapparatuur en vond een baan met vaste
werktijden. In 1969 leende hij zijn negatieven uit aan faring omdat deze plar-rnen had
voor een boek over Provo dat er uiteinde-

lijk nooit

is gekomen. Vanaf dat

moment

zijn de negatieven bij Jaring gebleven. Een
deel ervan heeft hij opnieuw gesorteerd
en gegroepeerd per thema of evenement,

bijvoorbeeld'Protest' of 'Huwelijk'. Hierdoor is het werk van beide fotografen tot op

stad Amsterdam voorgoed heeft veranderd

het diepste niveau vermengd geraakt: één
insteekvel bevat soms negatiefstroken van
drie verschillende filmrollen, afkomstig van
twee makers.

generaties.

vertelt iets
over cle tijdsgeest van de jarer-r zestig omtrent auteurschap en intellectueel eigendom. Als Jaring en Wóhlken samen een

dus neI to teer een zelfportret van zijn
maker. Een portret dat onthult hoe deze

Deze vermenging van werken

86.oo6. Cor laring. Protestmars in Brussel tegen de
oor og in Vietnam, 4maarlry67

evenement hadden gelotografeerd, dook
|aring vaak de doka van D e Telegraafin om
de filmrollen van beiden te ontwikkelen.
Zelden werd de naam van de fotograaf
vermeld als een van de foto's in de krant
l<wam te staan. Dat maakte ook niet uit.
Tegenwoordig zou dit ondenkbaar zijn. Bezit
heeft een belangrijkere plek ir-r de samen-

leving gekregen, zo ook het auteursrecht
en intellectueel eigendom van loto's. Het is
typerend voor de huidige tijd dat de recente
ontdekkingvan de vermengingvan fotografisch werk stof deed opwaaien, terwijl
dat toen ongetwijleld niet aan de orde was
geweest. De samenstelling van 1-ret archief
van Jaring is dus een mooie afspiegeling van
die tijd, waarin dit'bezit' en'eigendom' nog
niet de lading hadden van nu.
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86.oo7. Hans Wóhlken. Politie ingri.jpen tijdens
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orngang'om het Lieverdje op het Spui

van Jarings archiefvalt daaruit afte lezen
hoe hil zichzelf zag: als een van de 'participerende observatoren'van de acties die het
nog gezapige Nederland waklcer schudden.
Hij was onderdeel van de beweging die de

fotografie,
voor zowel Jaring als Wóhlken, geen artistieke aangelegenheid was. Ten eerste wilde
Jaring de happenings van Grootveld en politiek getinte acties van Provo in de publiciteit
brengen. Ten tweede wilde hij de gebeurteis ook af te leiden dat

nissen uit zijn tijd'registreren' voor toekom-

d

en

wilde dit vastleggen voor toekomstige

Hoewel het negatievenarchief een visueel
verslagvormt.van een belangrijke periode
in de geschiedenis van Amsterdam, is het

Amsterdamse fotograaf te werk ging en zijn
werk relativeerde. 'lk werd door de politie
in de gaten gehouden. Ze dachten: Die kale,
met die snor, brengt alles ell<e week in de
pers. Die stookt het àakie op om er een goed
belegde boterham aan over te houden. Dat
was niet waar. Er kwamen al wekenlang
andere persfotografen. Ik maakte het alleen
nog voor mijn archief'.s
Laura van Roemburg
Laura van Roemburg werl<te als assistentconservator fotografre in het Stadsarchief
Amsterdam aan dit onderzoek
www.lauravan roembu rg.n
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Noten:

dieje bent (en dat ben je) / Cor
Jaring. - Huizen : Tritonpers, r968. - p.87
2. Bombes au pays calme. - ln: Paris Match,
r. Je bent

z5juni r966
3. Self Portrait / Lee Friedlander. - New York :
Haywire Press, r97o
4. Aankondiging Stille Omgang voor 14 augustus r965 in Provokatie nr.6. Geraadpleegd op
3o apri I 2o15 via

http://www.iisg.nl/grootveld/

documents/stil le-omgang-aug-r965.pdf
5. lbid. r. - p. 1oo-101

